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Wprowadzenie

Przyjęcie dyrektywy 94/47/WE oraz rozwój samoregulacji przemysłu poskutkowały 
znacznym spadkiem liczby skarg odnoszących się do tradycyjnych umów dotyczących 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie.

Jednak od czasu przyjęcia dyrektywy 94/47/WE, w krótkim czasie opracowano nowe 
długoterminowe produkty wakacyjne, częściowo w celu obejścia przepisów. Doprowadziło 
do licznych skarg wnoszonych przez konsumentów, jako że wysoki stopień ochrony 
konsumenta gwarantowany w dyrektywie w sprawie branży użytkowania nieruchomości 
w oznaczonym czasie nie ma zastosowania do wspomnianych nowych produktów 
i niekorzystnie wpływa na wizerunek tej branży w jej tradycyjnym kształcie.

W 2002 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję do przedstawienia 
propozycji rozwiązania problemów związanych z takimi nowymi produktami. W wyniku 
procesu konsultacji oraz przeprowadzonej oceny wpływu, w czerwcu 2007 r. Komisja 
wysunęła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 94/47/WE. Wniosek uwzględnia również 
długoterminowe produkty wakacyjne, gwarantując tym samym wysoki poziom ochrony 
konsumenta. 

Niektóre problemy, na jakie napotykają obecnie konsumenci są lub będą również częściowo 
poruszone w istniejącym oraz nowym prawodawstwie UE, szczególnie w dyrektywie 
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych (2005/29/WE). Dyrektywa ta nie została 
jednak transponowana lub poprawnie wprowadzona przez niektóre państwa członkowskie. 
Ponadto przeprowadzany obecnie przegląd dorobku prawnego dotyczącego konsumentów 
przewiduje stworzenie instrumentu przekrojowego, który powinien określić ogólne przepisy 
odnoszące się do ochrony konsumenta. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienienie 
dyrektywy 94/47/WE po przyjęciu instrumentu przekrojowego. Komisja uznała jednak, że 
pilna potrzeba rozwiązania problemów konsumentów uniemożliwiła oczekiwanie na 
powstanie instrumentu przekrojowego. Niezależnie od przeglądu dorobku prawnego 
dotyczącego konsumentów, zmiany dyrektywy 94/47/WE powinny mieć na celu pełną 
harmonizację.

Użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie

Branża użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie odniosła duże korzyści 
z postanowień dyrektywy 94/47/WE oraz dzięki samoregulacji; większość nieuczciwych 
przedsiębiorców przestała aktywnie działać w tym sektorze. Kluczową kwestią jest zatem 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy branżą użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie 
w jej tradycyjnym kształcie z jednej strony, a nową branżą związaną z długoterminowymi 
produktami wakacyjnymi - z drugiej.

Długoterminowe produkty wakacyjne

Większość skarg konsumentów związana jest z nowymi produktami wakacyjnymi, takimi jak 
kluby wakacyjne oferujące zniżki. Istnieje zatem silna potrzeba uregulowania tego sektora 
w celu zapewnienia konsumentom wysokiego poziomu ochrony, jak również naprawienia 
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nadszarpniętego wizerunku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodnie 
z prawem.
Zagadnienia do dyskusji

Uwagi ogólne

Głównym priorytetem sprawozdawcy jest zachowanie równowagi pomiędzy wysokim 
stopniem ochrony konsumenta a umożliwieniem omawianej branży rozwijanie się w Europie. 
Branża użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ma przede wszystkim charakter 
transgraniczny. Najistotniejsza jest zatem pełna harmonizacja.

Należy pamiętać, że nie będzie możliwe objęcie wszystkich nowych produktów precyzyjną 
definicją bez jednoczesnego niezamierzonego uregulowania innych działań biznesowych. Na 
państwach członkowskich spoczywa zatem obowiązek lepszego przetransponowania
i wdrożenia przepisów prawa UE. 

Na użytek dalszej dyskusji w komisji sprawozdawca pragnie podnieść kwestie wymagające 
bardziej drobiazgowego rozpatrzenia. W zależności od tego, jak potoczy się debata w komisji 
oraz od prac technicznych wykonanych przez Radę, te bądź jakiekolwiek dalsze pytania 
wypływające z obrad komisji mogą stać się przedmiotem poprawek zgłaszanych przez 
sprawozdawcę.

Zakres stosowania (art. 1)

Art. 95 stanowi podstawę prawną omawianego wniosku, która zapewnia wszystkim 
konsumentom UE jednakową ochronę, np. w odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy. 
Na mocy art. 1 ust. 2 państwom członkowskim umożliwia się jednak stosowanie krajowych 
przepisów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy. Te odstępstwa od zasady pełnej 
harmonizacji powodują niepewność zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli omawianej 
branży. Art. 1 ust. 2 powinien zatem zostać skreślony. Podejście to popiera również Parlament 
Europejski w sprawozdaniu z inicjatywy własnej w sprawie dorobku prawnego dotyczącego 
konsumentów (sprawozdanie Béatrice Patrie). 

Definicje (art. 2)

Definicje zastosowane w omawianej dyrektywie powinny mieć możliwie najszerszy zakres 
celem uniknięcia pojawiania się nowych produktów mających na celu obejście postanowień 
dyrektywy; dyrektywa nie powinna obejmować produktów w sposób niezamierzony.

2.1 (a) Użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie

Skrócenie tego okresu do jednego roku mogłoby również dotyczyć transakcji, których nie 
zamierza się objąć dyrektywą, takich jak dokonywanie z wyprzedzeniem rezerwacji 
hotelowych wymagających przedpłaty. Niektóre hotele oferują systemy kuponowe, w których 
kupony ważne są przez ponad rok. Objęcie takich przypadków dyrektywą dotyczącą 
użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie jest niepożądane.
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Wspomniana definicja nie powinna obejmować produktów takich, jak rezerwacje hotelowe. 
Mimo że Komisja wyklucza to w swoim uzasadnieniu, nie zostało to wyraźnie zaznaczone 
w artykułach wniosku. Określenie „odpłatny” nie wyklucza zdaniem sprawozdawcy 
rezerwacji hotelowych z zakresu dyrektywy.

Sformułowanie „zakwaterowanie” ma o wiele szersze znaczenie niż to zamierzone. 
Z prawnego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem zdaje się użycie sformułowania 
„okresowa własność ruchoma i nieruchoma”.

2.1 (d) Wymiana

Umowa wymiany jest z natury umową dodatkową. Sformułowanie „zamienić” zdaje się 
zatem nieprawidłowe.

2.1 (g) Umowy dodatkowe

Jako że sformułowanie „podlegającą” nie jest odpowiednim terminem prawniczym do 
opisania tego typu umów, sprawozdawca sugeruje jego zamianę na określenie „związaną 
z” (related).

Informacje dla klientów przed zawarciem umowy (art. 3)

3.2

Nakładany na podmioty działające w branży obowiązek udzielania konsumentom „krótkich 
i dokładnych” informacji powoduje dużą dozę niepewności i mogłoby prowadzić do 
obciążenia konsumentów nadmierną ilością informacji, co nie pomoże im w dokonaniu 
lepszego wyboru.

3.3

Jako że art. 3 ust. 3 nie jest sformułowany precyzyjnie i zdaje się być zbędny, sprawozdawca 
chciałby go skreślić.

3.4

Umożliwienie konsumentom swobody wyboru w odniesieniu do wymagań językowych 
mogłoby poskutkować narzucaniem danej opcji. Przedsiębiorcy, którzy nie dysponują danymi 
informacjami we wszystkich językach Wspólnoty mogliby próbować nakłaniać konsumentów 
do zaakceptowania języka używanego przez przedsiębiorcę. Sformułowanie zawarte w art. 4 
dyrektywy 94/47/WE mogłoby stanowić lepsze rozwiązanie.

Umowa (art.4)

W art. 2 rozróżnia się umowy główne oraz umowy dodatkowe. Sprawozdawca pragnie zatem 
zaproponować podzielenie art. 4 na dwie części, tworząc art. 4 dotyczący „umów głównych” 
oraz art. 5 (nowy) dotyczący „umów dodatkowych”.
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Art. 4 wymaga dodania dalszych wyjaśnień. 

Prawo do odstąpienia od umowy (art. 5)

5.1

Niezbędne są wyjaśnienia dotyczące długości okresu, w którym można odstąpić od umowy 
(liczba dni kalendarzowych). 

5.2

Aby sprecyzować wymogi dotyczące informacji, przedsiębiorca winien dostarczyć 
przejrzysty wykaz kontrolny.

Zaskakujące jest, że art. 4 ust. 2 stanowi, iż ustępy załączników stanowią integralną część 
umowy, podczas gdy zarówno art. 5 ust. 2, jak i art. 5 ust. 3 podają rozwiązanie w sytuacji, 
w której umowa nie zawiera wszystkich informacji. Zdaniem sprawozdawcy umowa, która 
nie zawiera wszystkich informacji powinna być nieważna.

5.5

Sprawozdawca popiera zakaz składania depozytów i chciałby rozszerzyć ten zakaz na 
wszelkie płatności dokonywane z góry. Art. 5 ust. 5 winien zatem zostać skreślony, aby 
zapobiec sprzyjaniu nieuczciwym przedsiębiorcom, których jedynym celem jest 
podpisywanie umów i otrzymywanie zwrotu pewnych kosztów, które nie są precyzyjnie 
zdefiniowane i różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. 

Zaliczka (art. 6)

Jak wspomniano powyżej, umowy wymiany różnią się w sposób zasadniczy od umów 
dotyczących użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie lub długoterminowego 
produktu wakacyjnego i w związku z tym objęcie tych produktów zakazem wpłacania 
zaliczek wydaje się nieodpowiednie.

Jak się zdaje, rynek odsprzedaży przyciąga nieuczciwych przedsiębiorców żądających 
znacznych sum za usługi, które są często przecenione. Celem dyrektywy powinno być 
uregulowanie sytuacji przedsiębiorców zajmujących się odsprzedażą, którzy działają zgodnie 
z prawem i wprowadzony powinien zostać zakaz dokonywania wszelkich płatności przed 
faktycznym nastąpieniem sprzedaży. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że przedsiębiorcy 
zajmujący się odsprzedażą winni prowadzić działalność zgodną z zasadą no cure no pay
(„jeśli nie naprawimy nie płacisz”).

Rozwiązanie umów dodatkowych (art. 7)

Zdaniem sprawozdawcy umowy kredytowe zawarte z osobą trzecią w celu zyskania 



PE 396.726v02-00 6/7 DT\693041PL.doc

PL

możliwości użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie lub korzystania 
z długoterminowego produktu wakacyjnego winny być rozwiązywane bez nałożenia kary, 
jeśli konsument korzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy głównej.

Przegląd (art. 13)

Biorąc pod uwagę fakt, że wniosek w sprawie przeglądu dorobku prawnego dotyczącego 
konsumentów nie będzie gotowy wcześniej niż w drugiej połowie roku 2008, należałoby 
przeprowadzić pierwszą ocenę tej dyrektywy przed zakończeniem debaty nad przeglądem 
dorobku prawnego dotyczącego konsumentów.

Załączniki
Załącznik I (g)

Informacje, które muszą zostać udostępnione wydają się być dość obciążające dla 
konsumenta: nie zawsze przynoszą mu korzyść i, jak się zdaje, są nieistotne dla 
podejmowania decyzji o zakupie.

Załącznik I (p)

Nakłada on dodatkowe obciążenia na przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zobowiązali się 
do wykonywania kodeksu dobrych praktyk, a relacja pomiędzy informacjami rzeczywiście 
potrzebnymi konsumentowi do podjęcia decyzji o zakupie a informacjami, które są 
wymagane, nie jest jasna.

Załącznik V

Wymogi dotyczące ujawniania informacji również stanowią kwestię dyskusyjną, np. 
wytyczne dotyczące ujawniania informacji o opłatach związanych z konserwacją, ponieważ 
płatność taka nie jest wymagana w przypadku transakcji wymiany.

Inne kwestie

Osiągnięcie pełnej harmonizacji jest kluczowe dla zagwarantowania konsumentom 
wysokiego stopnia ochrony we wszystkich państwach członkowskich. Przenoszenie 
postanowień dyrektywy 94/47/WE przez niektóre państwa członkowskie na grunt krajowy 
spowodowało pojawienie się kilku problemów, którym muszą sprostać konsumenci. Ponadto 
niezbędne jest lepsze wykonywanie tych postanowień przez państwa członkowskie. 

Związek z międzynarodowym prawem prywatnym

Niektórym z problemów, na jakie napotykają konsumenci można zaradzić, jeśli konsumenci 
ci zyskają prawo do zwracania się do sądów w kraju ich zamieszkania. Kompetentny sędzia 
winien zatem być sędzią w kraju zamieszkania konsumenta i stosować przepisy prawa 
obowiązującego w tym państwie członkowskim, w którym została podpisana umowa. Aby 
stało się to możliwe, podstawa prawna powinna zawierać również art. 65.
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Próg

Kwestie dotyczące rezerwacji hotelowych oraz innych produktów, których nie zamierza się 
regulować na mocy omawianej dyrektywy, mogłyby nie zostać nią objęte, jeżeli zastosowano 
by próg w wysokości np. 300 EUR zarówno dla umów głównych, jak i dodatkowych.
W odróżnieniu od umów głównych, umowy wymiany nie wymagają czynienia istotnych 
i długoterminowych zobowiązań finansowych. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zakaz 
składania depozytów nie powinny zostać rozszerzone na umowy wymiany mieszczące się 
w kwotach poniżej danego progu.

System rejestracji

Europejski system rejestracji przyniósłby korzyść zarówno konsumentom, jak 
i przedsiębiorcom będącym stronami w procesach. System taki powinien zostać opracowany 
oraz wprowadzony przez samych przedsiębiorców, przy wsparciu Komisji. Powinien on 
zapewnić konsumentom dostęp do funduszu gwarancyjnego na wypadek bankructwa 
przedsiębiorstwa. Systemy takie istnieją już w odniesieniu do organizatorów podróży i zdaje 
się logicznym utworzenie podobnego systemu dla branży zajmującej się użytkowaniem 
nieruchomości w oznaczonym czasie oraz długoterminowymi produktami wakacyjnymi.
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